
ת*!יוןיך
במיתוס נזכרה רומגיה

 לממשלת פנייתו כי משוכנע שמיר יצחק
 הישראלי־פלסטיני למיפגש לעזור שלא רומניה,

 ההכנות את לשבש עזרה בבוקארשט,
לדו-שיח.

 ממעמד ארצות־הברית שילטונות אצל הנהנית ברומניה,
 של הכל״יכול כוחה על מיתוס רווח מועדפת', .מדינה של

 נזכרו השבוע בוושינגטון. הפרו״ישראלית השדולה
זה. במיתוס בבוקארשט

בדצמבר הוועידה
 בתנועודהחרות השונים המחנות ראשי

 המושב לכינוס התאריך על ביניהם הסכימו
דצמבר. חודש ועידת* של השני

 ראש־הממשלה של ביקורו כי מקווים שמיר של במחנהו
 לו ויוסיף לפני־כן, אחדים ימים יתקיים בארצות־הברית

בוועידה. יוקרה

שואג אינו ה״לביא״
 הפעם המטוס.לביא״: בהמראת עיכובים עוד

 בעיות בגלל המראת־הבכורה מתעכבת
בקרת־הטיסח. במערכות

 להמריא אמור המטוס היה השנה, בראשית התיכנון לפי
 צפו יותר מוקדמות תוכניות שבועות. שישה לפני כבר

השנה. בפברואר ימריא שהוא
 חודשים, בשלושה לפחות ההמראה תידחה כעת

.198ב*ד אלא תתבצע שלא גם וייתכן

לערער רוצה שדר
 רוצה שדר, אהרון תל־אביב, מחוז פרקליט
 לביב, יגאל של במישפטו פסרךהדין על לערער

 עליו. שנגזר הקל העונש ועל הזיכוי על
 סעיפי־האישום. 12 מתוך בתישעה זוכה לביב

 אלא שדר, בידי אינה כך על להחליט הסמכות
בלטמן. יונה המדינה, פרקליט בידי

גינת את משאיר ארנס
 להישאר גינת, יוסף הד׳ר מהיועץ, ביקש ארנס משה השר

נסיון. לתקופת ראש־הממשלה, בלישכת בתפקידו בינתיים

 ממשיך דולצי!
סדר לעשות

 בנק* נגיד דולצין, אריה של החלטתו נחושה
 הבנק בצמרת בשינויים להמשיך לאומי,

הקבוצה. ובמיבנה
 היתה השבוע, בכירים, שלושה של פרישתם על ההודעה

ראשונה. סנונית רק

ועכשיו:
אברכיות!

 להטיל עומדות הדתי הקיבוץ נשות
 לפתוח ידרשו הן התורה: בעולם פצצה

 עין־צורים שבקיבוץ הישיבה שערי את
אברכיות. לפני גם

 של המיפגשים
שצ׳רנסקי

 עם באחרונה נפגש שצדנסקי נתן(.אנטולי״)
 הסיכסוך. על לשיחות המערבית בגדה אישים

 של הירושלמי חסניך בחסות נערכו הפגישות
מיפלגת־העבודה.

 מעורר רובינשטיין
מתיחות

 כמזכיר* דובינשטיץ אליקים(״אלי״) של מינויו
שמיר. של יועציו בין מתיחות עורר הממשלה

 היועץ בן־אהרון, יוסי הוא זה ממינוי העיקרי הנפגע
 יצליח מהם סי תחרות תהיה השניים בין כי צופים 'המדיני.
לראש־הממשלה. יותר מקורב להיות

במחתרת בחירות
 בחירות להתקיים עומדות בנובמבר 18ב־

 ולארבע הארצית לוועידה כמעט־סודיות
 האקדמאים הסתדרות של המחוזיות המועצות

והרוח(המדדר). החברה במדעי
 את עורכת המיקצועי האיגוד של הנוכחית ההנהגה
 שילטונר״ המשך את להבטיח כדי גמור, בשקט ההכנות

 הבחירות. על כלל יודעים אינם זכות־הבחירה בעלי ורוב
 לוציאן בראשות ומועמדים, פעילים של גדולה קבוצה

 הגישה בתל־אביב, עובדי־המדינה הסתדרות מזכיר טאובמן,
 רשות ראש נאווי, לאליהו זה בעניין עתירות שורת

 אי־סדרים יש לטענתם, ההסתדרות. של הארצית השיפוט
בפינקם־הבוחרים. חמורים

 מאבקי־כוח של קצז־דקרחון חושפות העתירות
 כמזכ״ל להיבחר השואך טאובמן, בהסתדרות:

 ואילו ,העבודה צמרת על*ידי נתמך המח״ר,
 איש הוא אך הנוכחי, המזכ׳׳ל אוניקובסקי, יעקב

 עסקנים של קואליציה בנה מיסלגת־העבודה,
מ״בך. ואפילו מהתחיה מהליכוד,

 פילהרמעיוז מסיבה
הסילווסטר בריר
הפיל לתיזמורת יום־הולדת מסיבת
 31( בליל־הסילווסטר שתיערך הרמונית,

 — דולר 500 אורח לכל תעלה בדצמבר),
 שכר- המשתכר פועל של משכורות שתי

מינימום.
 אורח כל יזכה הגדול הסכום תמורת

וב מהטה, זובין של שולחנו ליד לשבת
 20 של שובל אותו ילווה לשולחן דרכו

_________________מפורסמים. כנרים

בעמא! גם מיפגש
 והיועץ פרם, שימעון שר־החוץ, של שולחנם אל

 השבוע הגיעה חריש, יומך לממשלה, המישפטי
 לעמאן לצאת לו לאפשר ישראלי מאזרח בקשה

שם. בינלאומי בסימפוסיון להשתתך לו ולהתיר
 ערבית״ למחשבה על־ידי.הפורום המאורגן הסימפוסיון,
 בעוד יתקיים הירדני, יורש־העצר חסן, הנסיך שבנשיאות

 אינטרנציונל אי־אלימות. של שאלות בו ויידונו שבועיים,
 מטעמו כי קבע בלונדון, העולמי שמרכזו סרבני-המילחמה,

 דסאי נראיין שלושה: של מישלחת בכינוס תשתתף
 רגבי מרק הפרופסור גאנדי), מתלמידי (מהות,

 שי׳ק תומא וישעיהו בריטניה), ברדפורד, (מאוניברסיטת
 ולפרס, לחריש שפנה הוא שי״ק מישראל). (פאציפיסס

 כל של זהותם את בוודאות יודע אינו כי הסביר
 לעניין.חוק בהיתר להצטייד עליו לכן המשתתפים,
 בדרך לירדן לצאת לו יתירו כי ביקש הוא הפגישות".

בגשר־אלנבי. — ביותר הקצרה
 מובארב הפסיכולוג הוא הכינוס מיוזמי אחד

 בראש העומד המיזרחית, מירושלים עווד,
 למרות אי*אלימות״. ללימודי הפלסטיני ״המרכז

 היתר קיבל טרם היוזמים, בין היותו
לממלכה. להיכנס ירדן משילטונות

בסינמטקים אומץ
 ויקמור הבריטי הכימאי של סירטו העימות, בקו אומץ

 יוקרן וברצועה, בגדה הישראלי הכיבוש על שונפלד,
 וירושלים. תל־אביב של בסינמטקים ינואר בראשית
 הקהל. בהשתתפות בדיון תלווה ההקרנה

 איי־טי־ווי, הבריטית הטלוויזיה ברשת שהוקרן הסרט,
באנגליה. היהודית בקהילה סערה עורר

 מאחורי יוקרה
החקירות

 מרדכי המכס, מנהל בין אישית תחרות
 מס-ההב- מנהל רבינוביץ, ליאיר ברקת,

ה להגברת לאחרונה שגורמת היא נסה,
הכלכליות. חקירות

ש רבינוביץ, של הצלחותיו בעיקבות
 גם לחיים התעוררה רבה, יוקרה לו הביאו

 היא השבוע המכס: של החקירות מחלקת
_________מפורסם. איש-עסקים עצרה

 מידרבות סוף־סוף:
בים3ל שיתאימו

 בחוזר פנה המקומי השילטון מרכז מנכ״ל
 סך את להנמיך בהמלצה לעיריות, מיוחד

 על להקל כדי ,החציר, מעברי ליד המידרבות
נכים.
 תל־אביב עיריית המשקם. מחברת יצאה לפניה היוזמה

אחדים. חודשים מזה ההמלצה ברוח נוהגת כבר

 המעבידים את ״לסלק
,מההסתדרות!

 בתביעה חדש, ציבורי במסע ייצא הליכוד
 לחברת־ המיקצועיים האיגודים בין להפריד

העובדים.
 מיפעל עובדי של המר גורלם את יבליטו הליכוד אנשי

 לשמד. ראויה מיקצועית הגנה ללא שנותרו אליאנס.
 שלהם. המעביד גם היא שההסתדרות מפני
 המעבידים אח .לסלק תהיה: זה מסע של הסיסמות אתת

הפועל!" מהוועד

 תח־גם; מפרשת
עמר לפרשת

 עמר שלמה הח״כ פרשת אחדי מהעוקבים שאיש עובדה
אליה: לב שם לא

 השתתפו אשר בדימוס מאנשי־המישטרה אחד יקים, אהרון
 לאלברט ברמת־גן בדירה שנערכה הפרטית' ב״חקירה

 הדוח את שנים חמש לפני שהכין הקצין הוא אזולאי,
חנוך. פינחס החיפאי הכספים חלפן רצח חקירת בעניין

 שהוגש כתב־־האישום לבייטול שגרם ״דוח־־יקיבד,
 השלב היה הנרצח, של בנו חנוך, דניאל נגד

 ניצב של ובנפילתו בהסתבכות הראשון
תורגמן. אברהם

ב״אל־על״ שאל שר
 ב״אל־על״ התעניץ העבודה ממיפלגת בכיר שר

 תיק-הפירסום בעניץ ההחלטה מתעכבת מדוע
 מנסה הוא כי הבינו בחברת-התעופה שלה.

המתמודדים. אחד לטובת השפעתו את להפעיל
 ארבעה מתמודדי דולר, וחצי מיליון ששוויו התיק, על

וגיתם. אריאלי דחף, קשר־בראל, מישררי-פירסוס■•

 של שמה ניצול
המרחלת״ ״רחל

 נסיין נעשה באחרונה כי נודע הזה' ..העולם למערכת
 לעיסקי המרחלת־ ״רחל המדור שם את לרעה למל

אמרגנות.
 להציג שלו צג* בשם אדם מנסה שונים בערגי־ראיונות

 מופיע גם והדבר המרחלת", ״רחל שהיה כמי עצמו את
במודעות.

 לפני ניסה שלו צבי מר כי קובעת הזה' ״העולם מערכת
 הוא המרחלת'. ״רחל במדור עבודה לקבל שנים כמה

 קצר זמן ואחרי יפה, עלה לא זה נסיון לנסיון. התקבל
 בשבועון. עבודתו הסתיימה
בהתחזות. הנ״ל הפירסומת אלה,•גובלת בנסיבות

מ; נוי ו״יודא בעריכת




